George Coandă
Scriitor, jurnalist, istoric al culturii şi civilizaţiei, geopolitician, George Coandă s-a născut la 12
octombrie 1937, la Şimian, în vechiul Sălaj (actualmente în Bihor; naturalizat de peste şapte decenii în
Târgovişte).
Absolvent al Colegiului Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” din Târgovişte (1954), licenţiat al Facultăţii de Istorie-Geografie (1962), al Facultăţii de Istorie (1971) şi postuniversitar al Facultăţii de Ziaristică
(1974) din Bucureşti, este Doctor cum laude în ştiinţe ale naturii (geografie) la Universitatea Bucureşti, cu teza „Carpaţii – spaţiu de conservare şi continuitate a vetrei etnice româneşti” (2002).
George Coandă este Professor Honorificus şi fondator al Universităţii „Valahia” din Târgovişte şi al specializării „Jurnalism” la aceeaşi instituţie de învăţământ superior, unde de fapt, este cadru
didactic din 1994.
În 1981 obţine, prin concurs, cartea internaţională (atestarea) de ziarist profesionist. Din 2006
este evaluator internaţional al congreselor Academiei Americano-Române de Arte şi Ştiinţe din Statele
Unite ale Americii. Expert ABI (SUA) în jurnalism şi literatură, iniţiator al unor festivaluri naţionale şi
internaţionale culturale, al unor ziare, reviste, redacţii radiofonice şi cenacluri literare în judeţul Dâmboviţa, creator al ştiinţei umaniste geocivilizaţia şi al primului Dicţionar al acestei ştiinţe, dar şi a noi
specii poetice: cosmopoezia, poemul comentariu şi liriruna, George Coandă este și autor a peste 50 de
volume de literatură beletristică şi ştiinţifică şi a peste 10.000 de materiale de presă.
Membru al unor academii, asociaţii, societăţi şi uniuni profesionale, ştiinţifice şi de creaţie internaţionale şi naţionale, este în present preşedintele Juriului de Onoare, de Disciplină şi Arbitraj al
Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, Superior al Ordinului Ziariştilor şi preşedinte fondator
al Filialei „Ion Heliade-Rădulescu” Dâmboviţa a acestei organizaţii de presă; vicepreşedinte fondator al
Societăţii Scriitorilor Târgovişteni; prim-vicepreşedinte fondator al Filialei „Mihai Viteazul” Dâmboviţa
a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”; vicepreşedinte fondator al Centrului Cultural pentru UNESCO „Cetatea romanţei” din Târgovişte.
De-a lungul anilor, George Coandă a fost inspector cultural, crainic-reporter radiofonic, redactorşef, şef de departament, senior editor, consilier editorial şi redactor asociat, la publicaţii de informaţie
şi de cultură din Dâmboviţa şi din ţară, şi realizator de emisiuni la televiziunile Antena 1 / ArtPress şi
Columna, din Târgovişte.
I s-au acordat premii naţionale literare şi de presă, cât şi numeroase diplome Honoris Causa,
de onoare, excelenţă, de merit şi de recunoştinţă. De asemenea, i s-au conferit Ordinul Ziariştilor clasa
I Aur, Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler (Preşedintele României), Ordinul „Crucea Memoriei” (Republica Moldova), Distincţia ortodoxă „Crucea Valahă”, Distincţia „Credinţă şi Loialitate”
(Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România) şi titlul de Cetăţean de Onoare al Târgoviştei, Găeştiului
şi Nucetului / Dâmboviţa.
American Biographical Institute l-a proclamat pe George Coandă, la nivel internaţional,
Man of the Year – 2005 (Omul Anului – 2005), incluzându-l, totodată, în marile sale dicţionare
enciclopedice (Who’s Who) şi oferindu-i un loc de onoare în al său Research Board of Advisors.
A fost nominalizat la titlurile de Iluminat al planetei / „Illuminated Testimonial – Portofoliul Regalia” (International Biographical Centre, Cambridge, Marea Britanie) şi Lider Vizionar
al lumii (American Biographical Institute), precum şi la Master Diploma for Literature Honoris Causa (The World Academy of Letters, SUA).
George Coandă figurează în dicţionare, istorii, enciclopedii, monografii culturale din România, pe
site-uri şi în Wikipedia.

